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Op de website www.studiekeuze123.nl kun je enorm veel informatie over
opleidingen vinden. Maar hoe vind je nu de opleiding die het beste bij jou
en je interesses past? De resultaten van deze interessetest helpen je een
beeld te vormen van beroepssectoren en activiteiten waarin je
geïnteresseerd bent. Vervolgens kun je dan gerichter op sk123.nl zoeken
naar informatie over studierichtingen en opleidingen die passen bij deze
beroepssectoren.
De test die jij hebt ingevuld bestaat uit 140 activiteiten, waarbij je moest
aangeven in welke mate je de activiteit leuk of interessant vond.
De informatie die dit oplevert kun je op verschillende manieren gebruiken
in je zoektocht naar een passende opleiding.
Hieronder worden je resultaten weergegeven. Dit gebeurt in een aantal
stappen:

x Je krijgt eerst een overzicht van de beroepssectoren en activiteiten
waarvoor je de meeste interesse hebt

x Je vindt je resultaten van alle beroepssectoren terug in een
overzicht/grafiek en krijgt een beschrijving van je resultaten op je
favoriete beroepssectoren

x Je vindt je resultaten van alle activiteiten terug in een overzicht/grafiek
en krijgt een beschrijving van je resultaten van je favoriete activiteiten

x Je vindt links naar opleidingen op de studiekeuze123 website en links
naar vacatures voor beroepen gebaseerd op je favoriete sectoren en
activiteiten

x Je krijgt tips hoe je de resultaten kunt gebruiken
x Ten slotte vind je in de bijlage een beschrijving van alle sectoren en
activiteiten.

Je favoriete
beroepssectoren

Zakelijke dienstverlening
Cultuur en media
Sociaal welzijn
Onderwijs
IT
Overheid en veiligheid

Je favoriete
activiteiten

Organiseren
Bedenken en vormgeven
Informeren en opleiden
Beheren en controleren
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Beroepssectoren

Hieronder vind je een overzicht van je resultaten. Je resultaten zijn
vergeleken met een norm/referentiegroep. Onder de grafiek zie je met
welke normgroep je bent vergeleken. Je kunt zien of je laag, midden of
hoog scoort ten opzichte van deze normgroep.

Je resultaten in een overzicht
Laag

Midden

Hoog

Techniek
Bouw
Logistiek
IT
Sociaal welzijn
Medisch welzijn
Onderwijs
Planten, dieren en milieu
Cultuur en media
Sport
Overheid en veiligheid
Juridische sector
Financieel economische
dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
De gebruikte normgroep is:

Beroepssectoren
Hoogste scores
Beroepssectoren

HBO/WO Totaal

Hieronder zie je voor welke beroepssectoren je de meeste belangstelling
hebt.

x Zakelijke dienstverlening
De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het verlenen
van diensten aan bedrijven en andere organisaties. Voorbeelden van
beroepen in deze sector zijn communicatiewetenschapper,
loopbaanadviseur, interim-manager, trainer en marktonderzoeker.
Voorbeelden van taken binnen deze beroepen zijn: leidinggeven aan
een bedrijf; ontwikkelen/organiseren van trainingen/cursussen.
In vergelijking met de normgroep heb je een hoge belangstelling voor
"Zakelijke dienstverlening".

x Cultuur en media
De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op allerlei
vormen van kunst, ontspanning, vermaak en media. Voorbeelden van
beroepen in deze sector zijn theaterwetenschapper, recensent,
uitgever, musicus, decorontwerper, hoofdredacteur en omroeper bij de
radio of televisie. Voorbeelden van taken binnen deze beroepen zijn:
bespelen van instrument; schrijven en redigeren van teksten.
In vergelijking met de normgroep heb je een bovengemiddelde
belangstelling voor "Cultuur en media".

x Sociaal welzijn
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De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op de geestelijke
gezondheid. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn studieadviseur, beleidsmedewerker welzijnswerk, orthopedagoog, cultureel
werker en sociaal raadsman. Voorbeelden van taken binnen deze
beroepen zijn: adviseren over loopbaan, opleiding(splan); geven van
juridisch advies.
In vergelijking met de normgroep heb je een gemiddelde belangstelling
voor "Sociaal welzijn".

x Onderwijs
De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het
overbrengen van kennis en kunde aan (jonge) personen. Voorbeelden
van beroepen in deze sector zijn onderwijskundige, docent,
cursuscoördinator en decaan. Voorbeelden van taken binnen deze
beroepen zijn: Les geven op een vakgebied, leerprocessen begeleiden
van leerlingen, contacten onderhouden met leerlingen en ouders.
In vergelijking met de normgroep heb je een gemiddelde belangstelling
voor "Onderwijs".

x IT
De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op
automatisering en het werken met computers. Voorbeelden van
beroepen in deze sector zijn informaticus, ICT-beheerder, webdesigner,
informatiemanager en internetconsultant. Voorbeelden van taken
binnen deze beroepen zijn: ontwerpen van websites;
installeren/configureren van besturingssystemen en
netwerkcomponenten.
In vergelijking met de normgroep heb je een gemiddelde belangstelling
voor "IT".

x Overheid en veiligheid
De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het maken en
uitvoeren van overheidsbeleid en op het verbeteren van de veiligheid
van mensen. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn politicoloog,
beleidsmedewerker, burgemeester, overheidsmanager, hoofdinspecteur
en voorlichter brandpreventie. Voorbeelden van taken binnen deze
beroepen zijn: adviseren en voorlichten, verrichten veldonderzoek of
inspecties, presenteren plannen.
In vergelijking met de normgroep heb je een gemiddelde belangstelling
voor "Overheid en veiligheid".
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Activiteiten

Naast je interesse in de verschillende beroepssectoren is ook gemeten
welke activiteiten je het meest interessant vindt. Hieronder vind je een
overzicht van je resultaten. Je resultaten zijn vergeleken met een
norm/referentiegroep. Onder de grafiek zie je met welke normgroep je bent
vergeleken. Je kunt zien of je laag, midden of hoog scoort ten opzichte van
deze normgroep.

Je resultaten in een overzicht
Laag

Midden

Hoog

Onderzoeken
Ontwikkelen en toetsen
Bedenken en vormgeven
Organiseren
Informeren en opleiden
Praktisch werken, met handen
uitvoeren
Zorgen en begeleiden
Beheren en controleren
Adviseren
Ondernemen en handel drijven
Leiding geven
De gebruikte normgroep is:

Activiteiten
Hoogste scores
Activiteiten

HBO/WO Totaal

Hieronder vind je de activiteiten waarvoor je de meeste belangstelling hebt.
Deze activiteiten zou je kunnen uitvoeren binnen de beroepssectoren waar
je de meeste belangstelling voor hebt.

x Organiseren
Organiseren kan omschreven worden als zaken zodanig regelen dat
verschillende onderdelen van iets een systematisch geheel vormen.
Voorbeelden van beroepen waarin deze activiteit een belangrijke rol
speelt zijn aannemer, manager, cursuscoördinator, treindienstleider.
Bovendien is deze activiteit van groot belang bij het organiseren van
diverse evenementen zoals tentoonstellingen, conferenties en grote
evenementen.
In vergelijking met de normgroep heb je een bovengemiddelde
belangstelling voor "Organiseren".

x Bedenken en vormgeven
Door nadenken iets ontwerpen en tot een bepaalde (opvallende) vorm
brengen is de omschrijving van de activiteit Bedenken en vormgeven.
Voorbeelden van beroepen waarin deze activiteit een belangrijke rol
speelt zijn multimediavormgever, architect, elektrotechnisch
ontwerper, modeontwerper en reclametekenaar.
In vergelijking met de normgroep heb je een bovengemiddelde
belangstelling voor "Bedenken en vormgeven".

x Informeren en opleiden
Iemand op de hoogte stellen van iets, of iemand de nodige kennis en
vaardigheid bijbrengen hoort bij de activiteit Informeren en opleiden.
Voorbeelden van beroepen waarin deze activiteit een belangrijke rol
speelt zijn docent, cursusleider, praktijkbegeleider, persvoorlichter en
trainer.
In vergelijking met de normgroep heb je een gemiddelde
belangstelling voor "Informeren en opleiden".
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x Beheren en controleren
Bij Beheren en controleren gaat het om het toezicht houden op beleid,
gedrag, de werking van iets en op het naleven van voorschriften.
Voorbeelden van beroepen waarin deze activiteit een belangrijke rol
speelt zijn ICT-beheerder, milieu-inspecteur, kwaliteitskundige,
boekhouder, corrector en overheidsinspecteur.
In vergelijking met de normgroep heb je een gemiddelde
belangstelling voor "Beheren en controleren".

Combinatie
sectoren
en activiteiten

Nu kun je vervolgens de beroepssectoren en de activiteiten waar je de
meeste interesse voor hebt met elkaar combineren:
Wat is je favoriete beroepssector?
Wat zijn je favoriete activiteiten?
Om je hierbij al wat te helpen worden in de matrix hieronder per combinatie
van je favoriete sectoren en favoriete activiteiten een of twee voorbeeld
beroepen op HBO en WO niveau beschreven. Onder de beroepsbeschrijving
vind je eerst een link naar vacatures voor dit beroep. Als je op het woord
Vacatures klikt ga je naar de website werk.nl met vacatures voor dit
beroep. Je kan je daarmee oriënteren op de arbeidsmarktmogelijkheden
en de werkzaamheden die bij zo'n beroep horen. Je kunt daar ook verder
zoeken naar vacatures voor andere vergelijkbare beroepen.
Naast de vacature link vind je een link (Opleiding, naar de website
studiekeuze.nl) naar opleidingen die voor dit beroep opleiden.
Helemaal onderaan worden bredere links naar opleidingen gegeven op HBO
en WO niveau die samenhangen met die combinatie van jouw favoriete
werksector en activiteit.
Bedenk wel dat het slechts voorbeelden van mogelijke studies en beroepen
zijn, die bedoeld zijn om je een beeld te geven hoe je met jouw resultaten
verder kunt zoeken in alle informatie op studiekeuze123.nl.
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Organiseren
Zakelijke
dienstverlening

Bedenken en
vormgeven

Arbeids- en
Art director reclame (HBO)
organisatiepsycholoog (WO) Ontwerpt en geeft vorm aan reclameBegeleidt de relaties tussende werkende
mensen en (afdelings)teams, bedrijven op
basis van psychologische inzichten bij het
oplossen van problemen en geeft sociale,
maatschappelijke en sociaalpsychologische adviezen. Voorbeelden van
werkzaamheden: ontwikkelt preventief
beleid op het gebied van
arbeidsongeschiktheid, begeleidt
werknemers bij een
reorganisatie/veranderingsprocessen van
een bedrijf, coacht werknemers bij
conflicthantering en management.

Vacatures ; Opleiding
Opleidingen HBO
Opleidingen WO

uitingen (bijvoorbeeld advertenties,
reclamespots voor televisie, posters,
affiches en brochures). Voorbeelden van
werkzaamheden: bedenkt
reclameboodschappen, geeft
reclameboodschappen in beelden weer
(bijvoorbeeld door te tekenen of met de
computer), presenteert schetsen en
overlegt met copywriters en klanten.

Vacatures ; Opleiding
Opleidingen HBO
Opleidingen WO

Informeren en
opleiden
Docent marketing (HBO)
Is bevoegd om les te geven in het
voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs (vmbo), het voortgezet
onderwijs (havo/vwo), het hoger en
middelbaar beroepsonderwijs of de
volwasseneneducatie. Gericht op de
commerciële activiteiten van bedrijven en
instellingen. Geleerd wordt de afzet van
producten door marketingplannen te
vergroten, de afzetmarkt te analyseren en
reclamecampagnes te bedenken ter
ondersteuning van nieuwe producten.
Voorbeelden van werkzaamheden: bereidt
lessen voor, instrueert en begeleidt
leerlingen bij opdrachten, projecten en
werkstukken, maakt toetsen en neemt die
af, houdt de studieresultaten bij,
onderhoudt contacten met leerlingen en
ouders over de studievoortgang en het
gedrag van de leerlingen.

Vacatures ; Opleiding
Pers, publieksvoorlichter
(WO)
Geeft informatie en voorlichting over de
activiteiten van bedrijven en instellingen.
Voorbeelden van werkzaamheden:
verzamelt informatie over actuele
onderwerpen, volgt de publieke opinie,
onderhoudt contacten met de media,
bepaalt de inhoud van
voorlichtingsmateriaal, schrijft speeches,
persberichten en brochures, organiseert
persconferenties en rondleidingen en
ondersteunt het overdragen van informatie
visueel met beamer en films.

Vacatures ; Opleiding
Opleidingen HBO
Opleidingen WO
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Cultuur en
media

Organiseren

Bedenken en
vormgeven

Informeren en
opleiden

Productieleider theater
(HBO)

Art director reclame (HBO)

Docent fotografie (HBO)

Ontwerpt en geeft vorm aan reclameIs verantwoordelijk voor de organisatie en uitingen (bijvoorbeeld advertenties,
reclamespots voor televisie, posters,
coördinatie van een theaterproductie en
affiches en brochures). Voorbeelden van
geeft leiding aan het productieteam.
werkzaamheden: bedenkt
Voorbeelden van werkzaamheden: is
betrokken bij de opzet en planning van een reclameboodschappen, geeft
reclameboodschappen in beelden weer
theaterproductie, coördineert en
organiseert de repetities en voorstellingen, (bijvoorbeeld door te tekenen of met de
computer), presenteert schetsen en
stelt planningen op, bewaakt de
overlegt met copywriters en klanten.
toegekende budgetten per productie,
regelt de logistiek van medewerkers en
materieel, begeleidt de acteurs en musici
van de theatergezelschappen tijdens de
repetities en voorstellingen en is het
aanspreekpunt van de ontwerpers van
kostuums en decors.

Vacatures ; Opleiding
Opleidingen HBO
Opleidingen WO

Is bevoegd om les te geven in het
voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs (vmbo), het voortgezet
onderwijs (havo/vwo), het hoger en
middelbaar beroepsonderwijs of de
volwasseneneducatie. Gericht op de
geschiedenis, theorie en praktijk van
fotografie, de rol van fotografie in relatie
tot de kunsten en media en de sociale en
culturele aspecten van fotografie.
Voorbeelden van werkzaamheden: bereidt
Vacatures ; Opleiding
lessen voor, instrueert en begeleidt
leerlingen bij opdrachten, projecten en
Fotografisch vormgever
werkstukken, maakt toetsen en neemt die
af, houdt de studieresultaten bij,
(WO)
onderhoudt contacten met leerlingen en
Maakt fotografische beelden met hulp van
analoge fotografische middelen en digitale ouders over de studievoortgang en het
beeldtechnieken. Probeert de werkelijkheid gedrag van de leerlingen.
vanuit de eigen interpretatie weer te geven Vacatures ; Opleiding
door te communiceren met fotografische
beelden. Voorbeelden van
werkzaamheden: maakt kunstzinnige foto's Wetenschappelijk
onderzoeker film en
(als autonoom kunstenaar) en
reclamefoto's en fotoreportages (in
televisiewetenschap (WO)
opdracht), kiest de kleurstelling, belichting Verricht wetenschappelijk onderzoek naar
en vormgeving, bedient
film en televisie. Onderzoekt onder andere
belichtingsinstallaties, ontwikkelt foto's,
de (inter)nationale, historische, sociaaldrukt foto's af, gebruikt een breed scala
economische en culturele aspecten van
aan fotografische technieken, werkt met
deze media. Voorbeelden van
(grafische) computerprogramma's en
werkzaamheden: bestudeert vakliteratuur,
overlegt met opdrachtgevers.
formuleert onderzoeksvragen, werkt met

Vacatures ; Opleiding
Opleidingen HBO
Opleidingen WO

wetenschappelijke methodes en modellen
om antwoord te krijgen op
onderzoeksvragen, schakelt eventueel
onderzoeksassistenten in om het
onderzoek uit te voeren, overlegt met
opdrachtgevers (bijvoorbeeld
wetenschappelijke commissies of directies
van onderzoeksinstituten), publiceert en
presenteert onderzoeksresultaten en
schrijft artikelen over het onderzoek en de
bevindingen.

Vacatures ; Opleiding
Opleidingen HBO
Opleidingen WO
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Organiseren
Sociaal
welzijn

Bedenken en
vormgeven

Informeren en
opleiden

Zorgmanager instelling
Creatief therapeut (HBO)
maatschappelijk werk (WO) Begeleidt kinderen of volwassenen met

Docent maatschappelijk
werk en hulpverlening (HBO)

Geeft leiding aan teamleiders van
meerdere afdelingen of diensten van een
instelling voor maatschappelijk werk.
Voorbeelden van werkzaamheden: stelt
een jaarplan op, ontwikkelt
maatschappelijk beleid, draagt een visie op
maatschappelijk werk uit, bewaakt en
beheert het budget, biedt medewerkers
opleidingen aan, houdt zich op de hoogte
van nieuwe ontwikkelingen in de wet- en
regelgeving, adviseert het bestuur van de
instelling, onderhoudt contacten met
collega-managers en vertegenwoordigt de
instelling in landelijke, regionale en lokale
commissies en projectgroepen voor
beleidsontwikkeling.

Is bevoegd om les te geven in het
voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs (vmbo), het voortgezet
onderwijs (havo/vwo), het hoger en
middelbaar beroepsonderwijs of de
volwasseneneducatie. Gericht op hulp
bieden aan bijvoorbeeld jongeren,
volwassenen, ouderen, vrouwen en
allochtonen. Het accent ligt op mensen,
gezinnen, groepen of bedrijven
ondersteunen die (im)materiële problemen
hebben. Voorbeelden van werkzaamheden:
bereidt lessen voor, instrueert en begeleidt
leerlingen bij opdrachten, projecten en
werkstukken, maakt toetsen en neemt die
af, houdt de studieresultaten bij,
onderhoudt contacten met leerlingen en
ouders over de studievoortgang en het
gedrag van de leerlingen.

Vacatures ; Opleiding

emotionele of sociale problemen door
creatieve activiteiten met hen te
ondernemen bijvoorbeeld tekenen,
tuinieren of muziek maken. Cliënten leren
door het uiten van creativite activiteiten,
hoe ze gevoelens kunnen uiten en op een
betere manier met hun problemen om
kunnen gaan. Voorbeelden van
werkzaamheden: praat met en stimuleert
cliënten, oberserveert cliënten, ontwerpt
behandelplannen, bedenkt activiteiten,
overlegt met andere hulpverleners, ouders
en docenten, houdt de
voorraadadministratie bij, koopt materiaal
(bijvoorbeeld klei, verf en
muziekinstrumenten) in en brengt
mondeling en schriftelijk verslag uit.

Vacatures ; Opleiding

Opleidingen HBO
Opleidingen WO

Opleidingen HBO

Vacatures ; Opleiding
Universitair (hoofd)docent
sociale wetenschappen (WO)
Geeft colleges aan een universiteit en
levert een bijdrage aan de vormgeving van
het onderwijs. Verricht daarnaast
wetenschappelijk onderzoek op het gebied
van de sociale wetenschappen. Onderzoekt
de maatschappij en het individu vanuit
verschillende vakgebieden, bijvoorbeeld
vanuit de culturele antropologie,
pedagogiek, onderwijskunde, psychologie
en sociologie. Voorbeelden van
werkzaamheden: doceert, neemt
tentamens af, begeleidt studenten bij
(promotie)onderzoek, begeleidt postdocs
en docenten in opleiding, geeft lezingen,
schrijft artikelen en maakt rapporten en
boeken over wetenschappelijke
bevindingen en onderzoeksresultaten
geschikt voor toepassing in het onderwijs.

Vacatures ; Opleiding
Opleidingen HBO
Opleidingen WO

Verder zoeken

Als je breder wilt zoeken is dat ook mogelijk. Je kan ook direct zoeken naar
studies binnen de beroepssectoren waar jij het hoogst op hebt gescoord.
Door te klikken op de onderstreepte links hieronder ga je naar de website
van Studiekeuze123 en krijg je voorbeelden van studierichtingen die passen
bij jouw favoriete beroepssectoren. Wil je binnen deze voorbeelden verder
zoeken op bijvoorbeeld opleidingsniveau, dan kun je dit doen met de
categorieën die in de linkerkolom op de website van Studiekeuze123 staan
onder verfijnen.
Studies HBO

Studies WO

Zakelijke dienstverlening (HBO)

Zakelijke dienstverlening (WO)

Cultuur en media (HBO)

Cultuur en media (WO)

Sociaal Welzijn (HBO)

Sociaal Welzijn (WO)

Onderwijs (HBO)

Onderwijs (WO)

IT (HBO)

IT (WO)

Overheid en veiligheid (HBO)

Overheid en veiligheid (WO)

Financieel economische
dienstverlening (HBO)

Financieel economische
dienstverlening (WO)

Juridische sector (HBO)

Juridische sector (WO)

Logistiek (HBO)

Logistiek (WO)
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Hoe kun je verder
met de resultaten?

En nu? Wat kun je met deze informatie?
De volgende vragen kun je jezelf stellen n.a.v. de testresultaten:











Herken je jezelf in deze resultaten? Herkennen mensen in jouw
omgeving je in de resultaten?
Passen de beroepssectoren en activiteiten bij wat je leuk vindt en
waar je goed in bent?
Passen de activiteiten bij je sterke eigenschappen?
Passen de activiteiten/sectoren bij de vakken waar je goed in
bent/was op school?
Welke studie heb je nodig in bepaalde beroepssectoren? In sommige
gevallen zijn er meerdere opleidingen mogelijk. En welke
toelatingseisen worden er aan de opleiding gesteld?
Ook kun je een specifiek beroep gebruiken om je te oriënteren. Je
kunt (jezelf) daarbij de volgende vragen stellen:
Ken je mensen die dit beroep uitoefenen?
Zo niet, ga via studiekeuze123.nl op zoek naar informatie over dit
beroep. Zo ja, ga eens met ze praten en stel (bijvoorbeeld)
onderstaande vragen.
ƕ Welke opleiding heb je gedaan? Welke opleiding hebben
collega's met een vergelijkbare functie gedaan?
ƕ Welke opleiding/studierichting raad je aan voor dit beroep?
ƕ Wat vond je van jouw opleiding?
ƕ Wat was jouw motivatie om je opleiding te kiezen?
ƕ Hoe ziet je werkdag eruit?
ƕ Waarom heb je voor dit beroep gekozen?
ƕ Waar moet je bij dit beroep goed in zijn?
ƕ Wat vind je leuk en minder leuk aan deze baan?

Tenslotte kun je de voorbeelden uit de matrix gebruiken om je verder te
oriënteren. Je kunt via studiekeuze123.nl aanvullende informatie zoeken,
zoals beoordelingen van studenten, gegevens over de arbeidsmarkt en
andere praktische informatie over opleidingen.
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Beschrijving

Werksectoren en Activiteiten

Werksectoren
Techniek

De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het werken met technische
installaties en elektronische apparatuur. Voorbeelden van beroepen in deze sector
zijn werktuigbouwkundige, koeltechnicus, elektrotechnisch ontwerper en docent
techniek. Voorbeelden van taken binnen deze beroepen zijn: onderzoek verrichten
technische/technologische wetenschappen; technisch tekenen, berekenen, meten.

Bouw

De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het ontwerpen en bouwen
van gebouwen. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn bouwfysicus, opzichter
bouw, architect, aannemer en bouwprojectleider. Voorbeelden van taken binnen deze
beroepen zijn: ontwerpen en construeren van gebouwen; leiden van de uitvoering
van het werk op de bouwplaats.

Logistiek

De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het organiseren van verkeer
in het algemeen en op het transport van goederen en mensen. Voorbeelden van
beroepen in deze sector zijn verkeerskundige, expediteur, luchtverkeersleider,
transportplanner en logistiek manager. Voorbeelden van taken binnen deze beroepen
zijn: regelen van het luchtverkeer op en rond vliegvelden; plannen en controleren
goederenstroom.

IT

De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op automatisering en het
werken met computers. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn informaticus,
ICT-beheerder, webdesigner, informatiemanager en internetconsultant. Voorbeelden
van taken binnen deze beroepen zijn: ontwerpen van websites;
installeren/configureren van besturingssystemen en netwerkcomponenten.

Sociaal welzijn

De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op de geestelijke gezondheid.
Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn studie-adviseur, beleidsmedewerker
welzijnswerk, orthopedagoog, cultureel werker en sociaal raadsman. Voorbeelden van
taken binnen deze beroepen zijn: adviseren over loopbaan, opleiding(splan); geven
van juridisch advies.

Medisch welzijn

De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op de lichamelijke gezondheid.
Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn arts, artsenbezoeker, verpleegkundige,
mondhygiënist, afdelingshoofd ziekenhuis en docent verzorging. Voorbeelden van
taken binnen deze beroepen zijn: informeren over de operatieve ingreep, verplegen
van mensen, afhandelen van recepten, gebitsreiniging.

Onderwijs

De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het overbrengen van kennis
en kunde aan (jonge) personen. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn
onderwijskundige, docent, cursuscoördinator en decaan. Voorbeelden van taken
binnen deze beroepen zijn: Les geven op een vakgebied, leerprocessen begeleiden
van leerlingen, contacten onderhouden met leerlingen en ouders.

Planten, dieren en milieu

De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op planten en dieren en hun
leefomgeving. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn geoloog,
plantenveredelaar, dierenartsbezoeker, milieubeheerder, tuinarchitect en milieukundig
voorlichter. Voorbeelden van taken binnen deze beroepen zijn: ontwerpen van tuinen,
parken en landschappen; adviseren over milieuzaken.

Cultuur en media

De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op allerlei vormen van kunst,
ontspanning, vermaak en media. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn
theaterwetenschapper, recensent, uitgever, musicus, decorontwerper, hoofdredacteur
en omroeper bij de radio of televisie. Voorbeelden van taken binnen deze beroepen
zijn: bespelen van instrument; schrijven en redigeren van teksten.

Sport

De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op sportactiviteiten en op
organisaties die zich met sport bezighouden. Voorbeelden van beroepen in deze
sector zijn sportpsycholoog, topsporter, voorzitter van een sportvereniging en docent
lichamelijke opvoeding. Voorbeelden van taken binnen deze beroepen zijn:
deelnemen aan wedstrijden en evenementen; sportactiviteiten organiseren en
begeleiden.

Overheid en veiligheid

De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het maken en uitvoeren van
overheidsbeleid en op het verbeteren van de veiligheid van mensen. Voorbeelden van
beroepen in deze sector zijn politicoloog, beleidsmedewerker, burgemeester,
overheidsmanager, hoofdinspecteur en voorlichter brandpreventie. Voorbeelden van
taken binnen deze beroepen zijn: adviseren en voorlichten, verrichten veldonderzoek
of inspecties, presenteren plannen.

Juridische sector

De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op de kennis van wetgeving en
de uitvoering van het rechtssysteem. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn
jurist, advocaat, officier van justitie, rechter en juridisch adviseur. Voorbeelden van
taken binnen deze beroepen zijn: opmaken van akten, contracten, overeenkomsten;
verdedigen van een partij voor de rechtbank.
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Naam: Voorbeeld
Financieel economische
dienstverlening

De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het verlenen van diensten
die verband houden met geldzaken. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn
econoom, actuaris, accountant, controller en beleggingsadviseur. Voorbeelden van
taken binnen deze beroepen zijn: toezicht houden financiën, boekhouden;
financieel/economisch adviseren.

Zakelijke dienstverlening

De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het verlenen van diensten
aan bedrijven en andere organisaties. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn
communicatiewetenschapper, loopbaanadviseur, interim-manager, trainer en
marktonderzoeker. Voorbeelden van taken binnen deze beroepen zijn: leidinggeven
aan een bedrijf; ontwikkelen/organiseren van trainingen/cursussen.

Activiteiten
Onderzoeken

Met onderzoeken wordt het verzamelen van gegevens bedoeld om tot de oplossing
van een bepaald probleem te komen of een zaak meer in bijzonderheden te leren
kennen. Voorbeelden van beroepen waarin deze activiteit vooral voorkomt zijn
informatiekundige, universitair onderzoeker, bodemkundige, cultureel antropoloog,
arbeidsdeskundige en jurist.

Ontwikkelen en toetsen

Iets doen ontstaan en op eigenschappen onderzoeken hoort bij Ontwikkelen en
toetsen. Voorbeelden van beroepen waarin deze activiteit een belangrijke rol speelt
zijn ICT-ontwikkelaar, biotechnoloog, procestechnoloog, econometrist,
cursusontwikkelaar en beleidsmedewerker.

Bedenken en vormgeven

Door nadenken iets ontwerpen en tot een bepaalde (opvallende) vorm brengen is de
omschrijving van de activiteit Bedenken en vormgeven. Voorbeelden van beroepen
waarin deze activiteit een belangrijke rol speelt zijn multimediavormgever, architect,
elektrotechnisch ontwerper, modeontwerper en reclametekenaar.

Organiseren

Organiseren kan omschreven worden als zaken zodanig regelen dat verschillende
onderdelen van iets een systematisch geheel vormen. Voorbeelden van beroepen
waarin deze activiteit een belangrijke rol speelt zijn aannemer, manager,
cursuscoördinator, treindienstleider. Bovendien is deze activiteit van groot belang bij
het organiseren van diverse evenementen zoals tentoonstellingen, conferenties en
grote evenementen.

Informeren en opleiden

Iemand op de hoogte stellen van iets, of iemand de nodige kennis en vaardigheid
bijbrengen hoort bij de activiteit Informeren en opleiden. Voorbeelden van beroepen
waarin deze activiteit een belangrijke rol speelt zijn docent, cursusleider,
praktijkbegeleider, persvoorlichter en trainer.

Praktisch werken, met handen
uitvoeren

Bij Praktisch werken heeft men taken met veel lichamelijke activiteit. Voorbeelden
van beroepen waarin deze activiteit een belangrijke rol speelt zijn constructeur,
dierenarts, tandarts, reparateur, acteur, activiteitenbegeleider, politierechercheur en
topsporter.

Zorgen en begeleiden

Deze activiteit omvat het zorgen voor anderen die hulp nodig hebben en het
ondersteunen van mensen bij de uitoefening van hun taak. Voorbeelden van
beroepen waarin deze activiteit een belangrijke rol speelt zijn maatschappelijk
werker, verpleegkundige, personeelschef en psycholoog.

Beheren en controleren

Bij Beheren en controleren gaat het om het toezicht houden op beleid, gedrag, de
werking van iets en op het naleven van voorschriften. Voorbeelden van beroepen
waarin deze activiteit een belangrijke rol speelt zijn ICT-beheerder, milieu-inspecteur,
kwaliteitskundige, boekhouder, corrector en overheidsinspecteur.

Adviseren

Adviseren is het als deskundige raad geven. Voorbeelden van beroepen waarin deze
activiteit een belangrijke rol speelt zijn ICT-specialist, consultant, landbouwconsulent,
financieel adviseur, decaan, sociaal raadsman, juridisch adviseur en
organisatieadviseur.

Ondernemen en handel
drijven

Het kopen en verkopen van goederen en diensten valt onder de activiteit
Ondernemen en handel drijven. Voorbeelden van beroepen waarin deze activiteit een
belangrijke rol speelt zijn makelaar, account manager, handelaar, exporteur en
vertegenwoordiger.

Leiding geven

Leiding geven is het verantwoordelijk zijn voor het aansturen van anderen.
Voorbeelden van beroepen waarin deze activiteit een belangrijke rol speelt zijn
manager, uitvoerder, directeur, projectleider, regisseur, burgemeester en voorzitter.
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